
 

57 

 هاي حبوبات ايرانپژوهش

 1400، نيمة دوّم 2شمارة 12سال)دوره(

 ، نوع مقاله: پژوهشی57-68صفحة 

 

Iranian Journal of Pulses Research 
Homepage: https://ijpr.um.ac.ir 

Vol. 12, No. 2, December 2021, p. 57-68 

Original Research; DOI: 10.22067/ijpr.v12i2.81506 

 

  (.Cicer arietinum L) نخود عملکرد اجزاي و عملکرد بر دياتومیت اثر

 آبیاري مختلف هاييمرژ تحت
 

  *4پورنبی زهره و 3سياری محمدحسن ،2نژادقطبی داوود ،1زمانی غالمرضا
 

 بيرجند، دانشگاه طبيعی منابع و رزیکشاو پردیس زراعی، گياهان فيزیولوژی گرایش زراعت، رشته بيرجند، دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشيار -1

 gzamani@birjand.ac.ir کشاورزی؛ دانشکده

  بيرجند، دانشگاه طبيعی منابع و کشاورزی پردیس زراعت، گرایش بيرجند، دانشگاه کشاورزی دانشکده ارشدکارشناسی آموختهدانش -2

 davoodghotbinezhad@gmail.com کشاورزی؛ دانشکده

  بيرجند، دانشگاه طبيعی منابع و کشاورزی پردیس تغذیه، گرایش خاکشناسی، رشته بيرجند، دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشيار -3

 msayari@birjand.ac.ir کشاورزی؛ دانشکده

 محقق ایستگاه تحقيقات آموزش کشاورزی و منابع طبيعی گناباد، مرکز تحقيقات آموزش کشاورزی و منابع طبيعی خراسان رضوی،  -4

 ان تحقيقات آموزش و ترویج کشاورزی، گناباد، ایرانسازم
 

 ها:تاریخ
 01/10/1400؛ انتشار آنالين مقاله: 18/05/1399 :پذيرش، 18/08/1398، بازنگری: 03/04/1398 :دريافت

 

 نحوه ارجاع به مقاله:
 Cicerاجراای ملکرررد ندرود      اثر دياتومیت برر ملکرررد و  . 1400 ، ز.پورو نبی ، م.ح.،سیارید.،  نژاد،قطبی غ.، زمانی،

arietinum L. 57-68(: 2 12های حبوبات ايران . پژوهشهای مدتکف آبیاریيمرژ( تحت. 
 

 چکيده
 ریترثث  یبررسر  منظوربه راستا نيا در .شودیم محسوب ندود ملکررد دهندهکاهش موامل نيترمهم از یرطوبت تنش

 ندرود  ملکرررد  یاجراا  و ملکرررد  بر ،شودیم رطوبت تنش سوء اثرات کاهش بامث که ترکیبی منوانبه تیاتوميد کاربرد
 صرورت بره  پرژوهش  نير ا شرد.  انجرام  خروا   شهر در 1396-97 یزرام سال در یشيآزما ،یاریآب مدتکف هایيمرژ تحت
 یآبیرار  مدتکرف  یهرا مير رژ یاصرک  مامل شد. اجرا تررار سه با یتصادف کامل یهابکوک طرح قالب در خردشده یهاکرت
 نوبرت  دو ،یشر يزا مرحکره  در یآبیرار  نوبت کي ،یشيرو مرحکه در یآبیار نوبت کي کامل، یاریآب م،ي د سطح پنج املش
 برود.  هرتار( در تن هفت و 3.5  صفر، سطح سه در اتومیتيد ريمقاد یفرم مامل و (یشيزا و یشيرو مرحکه شامل یاریآب
 کره یطرور به ،شد یبررس مورد کلی صفات در کاهش موجب ميد به کامل یاریآب از یاریآب رژيم تغییر که داد نشان جينتا

 مير د لاریت در هرتار( در کوگرمیک 725.44  کيولوژیب ملکررد و هرتار( در کوگرمیک 318.54  دانه ملکررد مقدار نيکلتر
 داد. شيافراا  را نهدا ملکررد و یابيارز مورد صفات یتلام آبیاریکم مدتکف هایيمرژ تحت تیاتوميد کاربرد آمد. دست به
 در نتُ هفت مصر  و یشيزا و یشيرو مرحکه در یاریآب لاریت در هرتار( در کوگرمیک 1745.67  در دانه ملکررد نيشتریب

 تیر اتوميد کراربرد  بردون  و ميد لاریت در آن هرتار( در کوگرمیک 363.97  مقدار نيکلتر و آمد دست به تیاتوميد هرتار
 شيافراا  بامرث  بیر ترت به تیاتوميد کاربرد مدم لاریت به نسبت تیاتوميد هرتار در نتُ هفت کاربرد نیهلچن .ديگرد ثبت
 نوبرت  کير  ،یشر يرو مرحکه در یاریآب نوبت کي م،يد لشام یاریآب هایيمرژ در دانه ملکررد یدرصد 39 و 77 ،29 ،29
 یاریآب لاریت در متقابل اثرات جينتا ساسا بر شد. یشيزا و یشيرو مرحکه شامل یاریآب نوبت دو ،یشيزا مرحکه در یاریآب
 مير د و یشر يزا مرحکره  در یاریر آب ،یشيرو مرحکه در یاریآب شامل ارییآبکم یلارهایت ريسا و یشيزا و یشيرو مرحکه در

 یآمرار  گروه کي در یموردبررس صفات هله در تیاتوميد هرتار در تن هفت کاربرد با تیاتوميد هرتار در تن 5/3 کاربرد
 تحرت  ندرود  ملکرررد  شيافاا در مقدار ينترمناسب تیاتوميد هرتار در تن 5/3 کاربرد گفت توانیم نيبنابرا ،تگرف قرار
 طرير   از آب کلبرود  طيشررا  در تیر اتوميد کراربرد  کره  داد نشان مطالعه نيا جينتا یطورککبه .تاس آبیاریکم هایيمرژ

 .شد ندود اهیگ دانه دملکرر بهبود بامث رطوبت، کلبود از ناشی سوء اثرات کاهش
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   مقدمه
 تیررره مهررم گیاهرران ازجلکرره (Cicer.arietinum  ندررود

 در آن کشت از درصد 90 حدود که است (Fabaceae  بقوالت
 از ایملرده  بدرش  و گیررد می انجام ديم صورتبه جهان سطح
 بیشرتر  هلچنرین  اسرت.  مواجره  رطوبتی تنش با آن رشد رهدو

 قررار  خشرک نیله و خشک مناط  در آن یدکنندهتول کشورهای
 از يرری  منروان به نیا ايران .(Kumar & Abbo, 2001) دارند
 میرانگین  برا  محصرول،  ايرن  یدکننرده تول کشرورهای  تررين مهم

 متوسرط  سروم يرک  از  کلترر  سرال  در مترر میکی 250 بارندگی
 بنردی طبقره  خشرک نیله و خشک مناط  وجا جهان( ندگیبار
 ايرن  جايگراه  بره  توجره  برا  (.Saman et al., 2011  شرود مری 

 کشراورزی،  اقتصراد  بر آن تثثیر و خانوار تغذيه سبد در محصول
 و زيسرتی  هرای ترنش  انواع تثثیر هزمین در بسیاری هایپژوهش

 برر  اسرت.  گرفتره  صرورت  گیراه  اين تولید و رشد بر غیرزيستی
 ايجادکننرده  مدتکرف  موامرل  بین از شده،انجام مطالعات اساس
 درصرد  45 ترا  را ندرود  ملکرررد  تنهايیبه رطوبت کلبود تنش،
 کراهش  (.Benjamin & Nielsen, 2006) دهرد مری  کراهش 
 موجرب  خراک  زرامری  ظرفیرت  درصرد  50 و 30 ترا  آب میاان
 ندرود  گیاه در دانه رشدنپُ و گکدهی مراحل در فتوسنتا کاهش
 و غرال   تشرریل  زمران  در خصوصرا   رطروبتی  ترنش  .گرردد می
 گیراه  ملکرررد  دهنرده کراهش  موامل ترينمهم از هادانه شدنپُر

 ترنش  تحقیقرات  اساس بر (.Turner, 2003  شودمی محسوب
 رسیدگی در تسريع و گکدهی دوره طول کاهش موجب رطوبتی
 ملکرررد  کراهش  بامرث  طرير   ايرن  از و گرردد مری  ندرود  گیاه
 مرحکره  .(Anwar et al., 2003) شرود مری  ندرود  ادیاقتصر 
 ترنش  بره  را حساسریت  بیشرترين  ندرود  گیراه  در دانره  پُرشدن
 اسرت  حیراتی  بسریار  مرحکره  ايرن  در آبیراری  و داشته رطوبتی

 Ravi et al., 2008.) مرحکره  دو هرر  نیرا  هرا گاارش ساير در 
 ندود گیاه حساس رشدی مرحکه منوانبه دانه پُرشدن و گکدهی

 در نامحققر  (.Malhorta et al., 1997  اسرت  شرده یرفر مع
 برر  فصرل  آخرر  خشرری  ترنش  اثرات بررسی با ديگری آزمايش
 لقراح  و افشرانی گررده  گکدهی، مرحکه در دريافتند ندود ملکررد
 بامث گرده هایدانه پسابیدگی مکت به آبیاری آب مقدار کاهش
 .(Abhari & Haresabadi, 2017  شرود مری  ملکرررد  کاهش

 اثررات  رطروبتی  ترنش  ،هرا آزمرايش  نترايج  اسراس  بر لچنینه
 خسرارت  میاان و نوع که گذاردمی گیاه بر مدتکفی فیايولوژيک

 دارد بسرتگی  گیراه  رشرد  مرحکره  و گیاه مقاومت تنش، شدتبه
 Khazai & Kafi, 2003.) بدرش  در کره  کارهرايی راه از يری 

 توجره  مرورد  رطروبتی  تنش سوء اثرات کاهش جهت کشاورزی
 هرراسرروپرجا ب .سررتا هرراسرروپرجا ب از اسررتفاده ،قرارگرفترره

 و غرذايی  مناصر مدان منوانبه خاک به افاودنی ماده صورتبه

 در آب جرذب  و نگهرداری  ظرفیرت  افاايش طري  از آب جا ب
 مقابکره  بررای  خصوصیت اين و گیرندمی قرار مورداستفاده خاک
 گیاهران  در رطروبتی  تنش سوء اثرات کاهش و آبیکم شرايط با

 (.Soltani et al., 2001  دارد سرراايیهبرر اهلیررت زرامرری
 غشراء  تجلرع  از کره  اسرت  سیکیسی نرم سنگ نومی دياتومیت
 سربا -زرد یهرا جکبرک  از یاگونره  سیکیسری  مشربک  و ظريرف 
 (.Abdalla, 2011  اسررت شرردهیلتشررر دياتومرره برره موسرروم
 و درصرد(  89-86  سیکیسریم  از هرا دياتومیت شیلیايی ساختار
 ,.Hanan et al  اسرت  شدهیلتشر کلیاب مناصر کلی مقدار

 هررایخرراک فیايررری سرراختار بهبررود بامررث دياتومیررت (.2014
 هرای خراک  در ترر طروالنی  مردت  بررای  رطوبت حفظ و سنگین
 تغییرر  بردون  کند( جذب آب خود وزن برابر دو تواند می سبک
 آب فرمی حرکت و کاپیالری فعالیت و شودمی خاک شیلی در
 منصرر  تردريجی  آزادسرازی  بامث و داده افاايش نیا را خاک رد

 Hajirasouli et  شرود مری  ريشره  توسعه محیط در سیکیسیم

al., 2018.) و رساندمی حداقل به را رواناب و آبشويی ماده اين 
 هیچ بدون کندمی قادر را اکسیژن آن ایشبره ساختار دلیل به

 منوانبه تواندمی نابراينب .کند نفو  گیاه ريشه ناحیه در مشرکی
 محسروب  زيسرت یطمح با سازگار و خاک کنندهيتتقو کود يک
 دياتومیت تثثیر بررسی به تحقیقی در (.Abdalla, 2010  شود
 برر  شرد.  پرداخته معلولی ارزن روی بر رطوبتی تنش شرايط در

 بیشترين حصول برای مارمه شرايط در تحقی  اين نتايج اساس
 و هرترار  در دياتومیرت  نتُر  هشرت  مصر  خشک ماده ملکررد
 باشرد  مناسرب  تواندمی زرامی ظرفیت درصد 75 حد در آبیاری

 Hajirasouli et al., 2018.) بررسری  با ديگری مطالعه نتايج 
 برین  فواصل روز دو افاايش تنش،  بدون آبیاری رژيم سه اثرات

 کرراربرد و آبیرراری( بررین فواصررل روز چهررار افرراايش آبیرراری،
 براقال  روی برر  خاک کیکوگرم هر در گرم 10 مقدار به تدياتومی
 رطروبتی  ترنش  تحرت  گیاهران  در دياتومیرت  کراربرد  داد نشان
 سراقه،  و ريشره  طرول  مانند رشد پارامترهای بهبود بامث شديد
 اسررت شررده بوترره در غررال  تعررداد و سرراقه خشررک و تررروزن
 Abdalla, 2011.) روی بر ديگری پژوهش در راستا هلین در 

 گرم چهار میاان به دياتومیت کاربرد که شد مشدص عنعنا هگیا
 درصرد  50 حرد  در آبیراری  شررايط  تحت خاک کیکوگرم10 در

 و ترر وزن بوتره،  ارتفراع  افراايش  بامرث  توانرد می زرامی ظرفیت
 ,.Hanan et al  شرود  فررار  روغرن  ملکرررد  و هرا برگ خشک

 ترنش  تحرت  گیاهران  بر دياتومیت دهندهینتسر اثرات (.2014
 ايرن  سراختار  در موجود سیکیسیوم قرارگیری با مرتبط رطوبتی
 کاهش یجهدرنت و هابرگ سکولی ديواره و چوبی آوند در ترکیب
 (.Savvas et al., 2009  است تعرق
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 کنندهینتثم منبع يک منوانبه ندود گیاه اهلیت به توجه با
 بره  رطروبتی  ترنش  ناپذيرجبران صدمات ديگر طر  از و پروتئین

 بره  گیراه  تحلل افاايش سبب بتواند که هايیروش اتدا  کررد،مل
 ايرن  از هد  بنابراين .است اهلیت حائا بسیار شود رطوبتی تنش
 حرداکرر  حصرول  جهرت  دياتومیرت  مناسب میاان تعیین مطالعه
 بود. رطوبتی تنش شرايط تحت ندود ملکررد
 

 هاروش و مواد
 هایرتک صورتبه 1396-97 زرامی سال در آزمايش اين
 در ترررار  سه با تصادفی کامل هایبکوک طرح قالب در خردشده
 جغرافیايی مرض با خوا  شهر کیکومتری پنج در واقع یامارمه
 و درجره  60 جغرافیرايی  طرول  و الیشل دقیقه 36 و درجه 34
 مامرل  شد. انجام دريا سطح از متر 970 ارتفاع و شرقی دقیقه8
 آبیراری   ديرم،  سطح پنج شامل آبیاری مدتکف هایرژيم یاصک

 در آبیراری  نوبت يک رويشی، مرحکه در آبیاری نوبت يک کامل،
 و زايشی( و رويشی مرحکه شامل آبیاری نوبت دو زايشی، مرحکه
 در ترن  5/3  صرفر،  سرطح  سه در دياتومیت مقادير یفرم مامل
 .بود هرتار( در تن هفت و هرتار

 در قکلی نگاوآه با شدم شامل زمین، سازیآماده ملکیات
 و خراک  رطوبرت  بهترر  حفرظ  جهرت  قبرل  سرال  زمستان اوايل

ر  قبررل از کشررت( برررای تسررطیح و بهررا در ديسررک از اسررتفاده
 نترايج  بره  توجره  برا  گیراه  تغذيه برای و بود هاککوخه شدنخرد
 کیکوگرم 75 و 25 ،40 ترتیب به (1  جدول مارمه خاک تجايه
 یروم، آمون سرولفات  منرابع  از پتاسیم و فسفر نیتروژن، هرتار در

 از قبرل  کره  شد محاسبه یمپتاس سولفات و تريپل فسفات سوپر
 گرفت. قرار مورداستفاده کشت پیش صورتبه و ديسک ملکیات

 يرک  و مترر دو  مررض  و مترر سره   طرول  با هاکرت سپس
 برین  فاصکه شد. گرفته نظر در تررارها بین در متریدو  راهروی
 بررین فاصررکه و متررر 5/0 آزمررايش فرمرری هررایکرررت از هريررک
 دارای کررت  هرر  شرد.  گرفتره  نظرر  در متريک  اصکی هایکرت
سره   طرول  بره  و هم از مترسانتی 30 فاصکه به کشت خطشش 
 ملر   در و هرا پشته کنار در دياتومیت آزمايش اين در بود. متر
 قررار  برذر  زيرر  ريشره(  ترراکم  حداکرر  منطقه متریسانتی 20

 ترراکم  برا  اسرفندماه  نادهمپرا  در دستی صورتبه کشت گرفت.
 جهت .شد انجام متریسانتیپنج  مل  با و مترمربع در بوته45

 ندرود،  زدگری بررق  خصرو  هب قارچی هایبیلاری از پیشگیری
 شرد.  ضدمفونی هاار در دو نسبت با کاربندازيم کشقارچ با بذور
 شد. استفاده خوا  منطقه ندود بومی توده از آزمايش اين در

 در (اسرفندماه  16  آبیراری  اولرین  کشرت،  از بعد بالفاصکه
 اسراس  برر  آبیاری رشد، دوره طی در گرفت. انجام تیلارها تلام

 مردار  به کامل، آبیاری تیلار در و شد املال موردنظر تیلارهای
 مبرارزه  جهرت  شد. انجام باريک روز 15 هر آبیاری منطقه، رايج
 وجرین  بره  ماقدا بار دو رشد فصل طی در مارمه هرزهایمکف با

 مراحرل  در آبیراری  شرد.  کرارگری  نیرروی  از اسرتفاده  با دستی
 در ترتیررب برره نیررا مربوطرره تیلارهررای در زايشرری و رويشرری

 گرفت. صورت ماهارديبهشت 25 و فروردين 26 هایيختار
 در حاشریه،  هایرديف حذ  با دانه ملکررد تعیین منظوربه

بوتره  رشد، فصل انتهای در مترمربع پنج معادل سطح از کرت هر
 هرايی یسره ک در قرارگیرری  از پس و شده برکف خاک سطح از ها

 70 دمرای  برا  آون در سرپس  شرد.  منتقرل  آزمايشگاه به جداگانه
 سراير  از هرا دانره  گرفت. قرار سامت 48 مدت به گرادسانتی درجه
 بررای  شرد.  محاسبه دانه ملکررد ها،دانه توزين با و جدا هاقسلت
 خشرک  وزن برا  هرا دانره  خشرک  وزن لوژيک،بیو ملکررد محاسبه
 از برداشرت  شراخص  محاسربه  جهرت  شرد.  جلرع  گیاهی بقايای
 مردد  در آن ضررب  و بیولوژيرک  ملکرررد  بره  دانه ملکررد تقسیم
 پرنج  تعداد برداشت، با هلامان شد. استفاده درصد صورتبه 100
 تعرداد  صرفات  گیریاندازه برای تصادفی صورتبه کرت هر از بوته
 شرد.  انتدراب دانره  100وزن غرال ،  در دانره  تعداد بوته، در غال 

 از حاصرل  هایغال  کلبه پوک هایغال  تعداد نسبت هلچنین
 حاصل هایداده شد. گرفته نظر در پوکی درصد منوانبه بوته پنج
 SAS 9.4آمراری   افراار نررم  از استفاده با ابتدا در آزمايش، اين از

 تجايره  هرا، آن برودن نرمرال  از اطلینان از پس و شد سنجینرمال
 توسرط  میانگین مقايسه شد. انجام افاارنرم هلین توسط واريانس

MSTAT-C آزمون از استفاده با LSD شرده محافظت  FLSD) 
 شد. انجام درصد پنج داریمعنی سطح در و

 

 )خواف( آزمایش محل خاک شيميایی و فيزیکی هایویژگی-1 جدول
Table 1. Physical and chemical properties of soil test site (Khaf) 

 

 پتاسيم

(ppm)K 

 فسفر

(ppm)P 

 کل نيتروژن

(%)N  

 الکتریکی هدایت

(dS/m)EC  

 اسيدیته

(pH) 

 رس

Clay 

 (%) 

 سيلت
Silt 

(%) 

 شن
Sand 

(%) 

 خاک بافت
Soil pattern 

251 5.87 0.015 5.76 8.28 20.2 26.7 53.1 
 شنی رسی لومی

Sandy clay loam 
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 بحث و نتایج
 اثرر  داد نشران  واريرانس  تجايره  نتايج بوته: در غالف تعداد

 و درصرد  يرک  سرطح  در دياتومیرت  کراربرد  و آبیاری رژيم اصکی
 بر داریمعنی تثثیر درصد پنج سطح در هاآن متقابل اثر هلچنین
 اثرر  میانگین مقايسه نتايج (.2  جدول داشت بوته در غال  تعداد
 سرطوح  هله در داد نشان دياتومیت کاربرد و آبیاری رژيم متقابل
 در آبیراری  رويشری،  مرحکره  در آبیراری  ،ديرم  شامل آبیاری تیلار
 کامرل  آبیاری و زايشی و رويشی مرحکه در آبیاری زايشی، مرحکه
 مدم تیلار به نسبت هرتار در تن هفت مقدار به دياتومیت کاربرد
 بره  بوتره  در  غال تعداد افاايش بامث ترتیب به دياتومیت، کاربرد
 در کره  هرچنرد  اسرت؛  شده درصد 34 و 20 ،11 ،35 ،70 میاان
 در آبیراری  زايشری،  مرحکره  در آبیراری  ديم، شامل آبیاری سطوح
 دياتومیرت  هرتار در تن 5/3 کاربرد تیلار زايشی و رويشی مرحکه

 آمراری  گرروه  يک در دياتومیت هرتار در تن هفت کاربرد تیلار با
 در غال  تعداد (.4  جدول نداشت داریعنیم تفاوت و گرفت قرار
 در آبیراری  تیلار تحت دياتومیت هرتار در تن هفت کاربرد با بوته

 مرحکره  در آبیاری تیلار به نسبت کلتری مقدار به زايشی مرحکه
 درصرد(.  41 و 26 برابر در درصد 10  يافت افاايش ديم و رويشی

 آبیراری  تیلار تدياتومی کاربرد مدم شرايط در ،4 جدول اساس بر
 تیلرار  دو به نسبت بیشتری بوته در غال  تعداد زايشی مرحکه در
 هلامران  که وجودی با لذا داشت؛ رويشی مرحکه در آبیاری و ديم
 آبیاری تیلار تحت صفت اين در افاايشی روند دياتومیت کاربرد با

 بره  نسربت  آن افراايش  درصد ولی ،شد مشاهده زايشی مرحکه در
 نظرر  بره  برود.  کلترر  رويشری  مرحکره  در آبیاری و مدي تیلارهای

 تعداد شود، بیشتر رشد فصل طول در آب فراهلی چه هر رسدمی
 فصرل  شردن ترطوالنی دلیل به هم گیاه و يابدمی افاايش هاغال 
 اين نتايج با مشابه دارد. غال  پرکردن برای بیشتری فرصت رشد

 آبیراری  آب قردار م چه هر کردند امالم هم نامحقق ساير آزمايش
-Rezvani  يابرد مری  افراايش  بوتره  در غال  تعداد ،يابد افاايش

Moghadam & Sadeghi-Samarjan, 2010; Gholamizali 

et al., 2016.) ترنش  اثررات  مرورد  در شرده انجرام  تحقیقرات  در 
 کراهش  بامرث  آب کلبود که است شده گاارش ندود در رطوبتی
 یاجراا  سراير  بره  نسبت صفت اين و شودمی بوته در غال  تعداد

 Soltani et  دارد رطروبتی  ترنش  به بیشتری حساسیت ملکررد

al., 2001; Leport et al., 2006; Singh et al., 1987.) 
 در دياتومیرت  هرترار  در ترن  هفرت  کراربرد  ،نتايج اساس بر
 تعرداد  در آبری کرم  اثررات  جبران بر را تثثیر بیشترين ديم شرايط
 هرترار  در ترن  5/3 کاربرد تیلار با البته که گذاشت بوته در غال 

 تیلرار  در هلچنرین  گرفرت.  قررار  آمراری  گروه يک در دياتومیت
 هرترار  در ترن  هفرت  کراربرد  زايشری  و رويشی مرحکه در آبیاری

 در غال  تعداد ،دياتومیت کاربرد سطوح بقیه به نسبت دياتومیت
 طوحسر  هلره  در کامرل  آبیاری تیلار با و شد ظاهر بیشتری بوته

  گرفت. قرار آماری گروه يک در دياتومیت کاربرد

 
 

 نخود گياه عملکرد اجزای و عملکرد بر دیاتوميت مختلف مقادیر و آبياری هایرژیم اثر واریانس تجزیه -2 جدول

Table 2. Analysis of variance (mean square) for the effect of irrigation times and different amount of diatomite on yield 

and yield component of chickpea 
 

 شاخص

 )%( برداشت

Harvest index 

(%) 

 بيولوژیک عملکرد
Biological yield 

 دانه عملکرد

Seed yield 

 پوکی درصد

 غالف

Percentage of 

pod unfilled 

 دانه100وزن

100 seed 

weight 

 دانه تعداد

 غالف در

Number of 

seed in pod 

 در غالف دتعدا

 بوته

Number of pods 

 درجه

 آزادی

df 

 تغييرات منابع
S.O. V 

n.s 30.30 ** 634781.57 n.s 22461.43 n.s 51.39 ** 19.09 ** 43.22 ** 289.12 2 
 تررار

Replication 

**644.173 **20736485.77 **6371047.59 **2200 **32.75 **774.71 ** 614.79 4 
 آبیاری

Irrigation (a) 

47.33 36581.02 23442.86 65.35 13.67 8.49 3.25 8 
 a یخطا

Error (a) 

n.s 43.43 **2298456.87 **302200.60 *170.64 ** 37.92 ** 76.36 ** 38.90 2 
 دياتومیت

Diatomite (b) 

n.s 8.02 *202145.00 **53182.66 n.s 58.46 n.s 2.60 ** 6.05 * 11.07 8 
 دياتومیت×آبیاری

(a×b) 

26.54 85374.80 15513.26 36.50 2.72 2.34 4.65 20 
 کل خطای

Total Error 

  %( تغییرات درصد - 9.65 9.33 9.40 24.37 11.006 11.91 11.82
CV(%) 

 دارغیرمعنی :n.s ؛درصد پنج سطح در دارمعنی :* ؛درصد يک سطح در دارمعنی :**
**: Significant at α=0.01 probability level; * Significant at α=0.05 probability level and; ns: Non significant 
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ها دياتومیت قادر به افاايش تعداد غال  در بر اساس گاارش
هرای جرانبی در نعنراع    ( و تعرداد شراخه  Abdalla, 2011براقال   

 Hanan et al., 2014  است. احتلاال  دياتومیت از طري  بهبرود )
ايی، کاهش سلیت معدنی و تقويرت  جذب آب و تعادل مناصر غذ

فتوسنتا بامث کاهش اثرات تنش رطوبتی بر اجاای ملکررد مری 
 (.Abdalla, 2011شود  

 

 اثرر  واريانس، تجايه نتايج به توجه با غالف: در دانه تعداد
 ترثثیر  هرا آن متقابرل  اثرر  و دياتومیرت  و آبیراری  سرطوح  اصرکی 
 ندرود  غرال   در دانره  تعرداد  بر درصد يک سطح در داریمعنی
 سرطوح  در که داد نشان متقابل اثرات بررسی (.2  جدول داشت
 در آبیراری  رويشری،  مرحکره  در آبیراری  ديرم،  شرامل  آبیاریکم

 کراربرد  زايشری  و رويشری  مرحکره  در آبیراری  و زايشری  مرحکه
 آزمايش اين در شد. غال  در دانه تعداد افاايش بامث دياتومیت
 تیلارهرای  در هرترار  در نتر  هفرت  مقردار  به دياتومیت کاربرد
 بامرث  زايشری  مرحکره  در آبیراری  و رويشری  مرحکره  در آبیاری
 بره  دياتومیت کاربرد تیلار به نسبت غال  در دانه تعداد افاايش
 در آبیراری  و ديرم  تیلارهرای  در و شرد  هرتار در تن 5/3 مقدار
 در ترن  هفت و هرتار در تن 5/3 کاربرد زايشی و رويشی مرحکه
 داریمعنری  تفراوت  و گرفرت  قررار  آمراری  روهگر  يک در هرتار
 غال  در دانه تعداد افاايش درصد هلچنین (.4  جدول نداشت
 رطوبتی تنش باالتر سطوح در دياتومیت کاربرد تیلارهای تحت
 ترن  هفرت  کاربرد ديم تیلار در کهطوریبه ؛بود مشدص بیشتر
 دياتومیرت(  کراربرد   مردم  شراهد  به نسبت دياتومیت هرتار در
 برا  کره  هرچند شد؛ غال  در دانه تعداد درصد 52 افاايش مثبا

 آمراری  گرروه  يرک  در دياتومیت هرتار در تن 5/3 کاربرد تیلار
 کراربرد  متقابرل  اثررات  نترايج  اسراس  بر (.4  جدول گرفت قرار
 در آبیراری  تیلارهرای  در ترتیرب  به دياتومیت هرتار در تن5/3

 مرحکره  در یراری آب و زايشری  مرحکره  در آبیاری رويشی، مرحکه
 بره  نسربت  درصرد  36 و 2 ،12 افراايش  بامث زايشی و رويشی
 (.4  جدول شد دياتومیت کاربرد مدم تیلار

 ندرود  در دانره  ملکررد مهم اجاای از غال  در دانه تعداد
 شررايط  ترثثیر  تحت ولی شودمی کنترل ارثی صورتبه که است

 Rafiolhosseini) گیردمی قرار خشری و گرما ويژهبه محیطی

et al., 2016.) با که داد نشان آزمايشی نتايج اساس هلین بر 
 ترطوالنی دوره در هاآن بکوغ و هاغال  رشد آبیاری، آب افاايش
 تعداد درنتیجه شوند؛می پیر ترآهسته هابرگ و گیردمی صورت
 & Rezvani-Moghadam) يابرد مری  افراايش  بوتره  در دانره 

Sadeghi-Samarjan, 2010.) در آبیاری قطع رسدمی نظر به 
 پسرابیدگی  مکت به را هادانه لقاح و افشانیگرده گکدهی، مرحکه
 در (.Eivazi et al., 2012) دهرد مری  کراهش  گررده  هایدانه

 رطوبررت بررودنفررراهم صررورت در ندررود گیرراه گکرردهی مرحکرره
 آن جاری فتوسنتا میاان و زايشی رشد دوره طول دسترس،قابل

گرل  تشرریل  جراری  فتوسنتا افاايش نتیجه که يابدمی افاايش
 و برارور  هایغال  تشریل بر که بود خواهد گیاه در بیشتر های
 ,Goldani & Rezvani-Moghadam) است مؤثر دانه تولید

 و جنرین  رشرد  بررای  الزم فتوسنتای مواد تثمین مدم (.2007
 ملرده  داليرل  از بوتره  در غرال   تعرداد  کاهش نیا و بذر ترامل
 اسرت  رطروبتی  ترنش  شررايط  در غرال   در دانره  تعداد کاهش

 Dehahmadi et al., 2010.) آب میاان کاهش ديگر طر  از 
 در کره  بود خواهد هلراه نیا هاغال  در رياش افاايش با آبیاری
 تعداد کاهش سبب تواندمی و است شده گاارش هم لوبیا و سويا
 به تواندمی اشري اين شود. غال  در دانه تعداد و بوته در غال 
 زايشری انردام  در ABA تجلرع  افراايش  و آب پتانسریل  کاهش
 (.Rafiolhosseini et al., 2016) شود داده نسبت
 آب کلبود شرايط در گفت توانمی موضوع اين به توجه با
 مرحکره  در آبیاری مرحکه يک رويشی مرحکه در آبیاری بر مالوه
 در ترن  5/3 بردکرار  برا  هلرراه  ترلیکری  آبیاری صورتبه زايشی
 ترنش  کاهشری  اثررات  حردودی  ترا  توانرد مری  دياتومیرت  هرتار
است  شده گاارش کند. جبران را غال  در دانه تعداد بر رطوبتی

 افراايش  آب، نگهرداری  ظرفیرت  افاايش مکت به موضوع اين که
 سروپرجا ب  کاربرد درنتیجه گیاه رشد بهبود و دسترسقابل آب
 .(Keshavarz et al., 2012) است

 

 اصرکی  اثرر  واريرانس  تجايره  نتايج به توجه با دانه:100وزن
 درصرد  يرک  سطح در داریمعنی تثثیر دياتومیت و آبیاری رژيم
معنری  آن متقابل اثرات کهدرحالی داشت ندوددانه 100وزن بر
 براالترين  داد نشران  میرانگین  مقايسه نتايج (.2  جدول نبود دار
 مقردار  بره  نسبت که دش مشاهده کامل آبیاری دردانه 100وزن
  (.3  جدول داشت افاايش درصد 35 ديم تیلار در آن

بر اساس نتايج ساير تحقیقات احتلاال  آبیراری ترلیکری کره    
بامث کاهش محدوديت رطوبتی و  بندی انجام شد،در زمان غال 

ترشدن دوره پُرشدن دانه و انتقال بیشتر مواد فتوسرنتای  طوالنی
طرورککی  دانره شرد. بره   100فاايش وزنبه سلت دانه و درنتیجه ا

توان بیان کرد که افاايش تنش موجب کاهش وزن دانه شرده  می
توان به تسرريع در پیرری گیراه و کراهش     است که مکت آن را می

 ,.Rafiolhosseini et al)ظرفیت فتوسنتای آن مرتبط دانست 

مطاب  با نتايج اين آزمايش ساير تحقیقات نشان داد کره   (.2016
طوبتی در مرحکه گکدهی بامرث کلترشردن تعرداد گرل و     تنش ر

درنتیجه وزن کلتر دانه در مقايسه با ديگر تیلارها شد. هلچنرین  
شرردن و بنرردی بامررث کوچررکتررنش رطرروبتی در مرحکرره غررال 
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 Eivazi etهرا شرد    ها و کلترشردن وزن آن شدن دانهچروکیده

al., 2012; Chaiechi et al., 2004.) 

 دياتومیرت،  کراربرد  برا  میرانگین  يسرات مقا نتايج اساس بر
 برا دانره  100وزن بیشرترين  يافرت.  افراايش  ندرود دانه 100وزن

 بره  نسربت  که شد مشاهده دياتومیت هرتار درهفت تن  کاربرد
 هرچنرد  داشرت،  افاايش درصد 16 دياتومیت کاربرد مدم تیلار
 آمراری  گروه يک در دياتومیت هرتار در تن 5/3 کاربرد تیلار با

 (.3  جدول تگرف قرار
 

 

 نخود گياه عملکرد اجزای و عملکرد بر دیاتوميت مختلف مقادیر و آبياری هایرژیم اثر ميانگين مقایسه -3 جدول

Table 3. Means comparison of irrigation times and different amount of diatomite on yield and yield component  

of chickpea 
 

 شاخص

)%( برداشت  

Harvest 

index (%) 

 بيولوژیک عملکرد

ار(هکت در )کيلوگرم  
Biological yield 

(kg/ha) 

 دانه عملکرد

ار(هکت در )کيلوگرم  
Seed yield (kg/ha) 

 پوکی درصد

 غالف
Percentage of 

pod unfilled 

دانه 100وزن

 )گرم(
Number of 

seeds in pod 

(g) 

  غالف در دانه تعداد

(مترمربع )در  
Number of fertile 

pod  

(in m2) 

 غالف تعداد

بوته در  
Number of 

pod  

(per plant) 

 

       
آبیاری رژيم  

Irrigation regime 

46.75 ab 725.44 e 318.54 d 45.24 a 14.94 b 4.15 e 11.10 e ديم 
Dry farming 

30.93 c 1465.73 d 453.02 d 33.83 b 17.51 ab 11.29 d 17.91 d 
رويشی کهمرح در آبیاری  

Irri. at vegetative St. 

40.25 b 2216.51 c 872.40 c 24.59 c 16.92 ab 16.61 c 22.29 c 
زايشی مرحکه در آبیاری  

Irri. at reproductive St. 

46.42 ab 3213.76 b 1513.73 b 14.98 d 18.32 ab 21.74 b 28.62 b 

 و رويشی مرحکه در آبیاری

 زايشی
Irri. at vegetative and 

reproductive St. 

53.43 a 4584.17 a 2410.30 a 5.25 e 20.14 a 28.22 a 31.71 a 
کامل آبیاری  

Full Irri. 

       

  دياتومیت کاربرد

هرتار( در  تن  

Consumption of 
diatomite (ton/ha) 

41.68 a 2054.71 c 981.20 c 28.65 a 15.76 b 13.97 c 20.52 b 0 

43.99 a 2461.94 b 1150.40 b 23.18 b 18.18 a 16.82 b 22.86 a 3.5 

45.01 a 2837.42 a 1263.20 a 22.50 b 18.75 a 18.42 a 23.60 a 7 
 ندارند. داریمعنی تفاوت درصد پنج احتلال سطح در دانرن یادامنهچند آزمون اساس بر هستند، مشترک حرو  دارای که هايییانگینم ،ستون هر در

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability levels, using Duncan Multiple Range Test. 
 

 افاايش دياتومیت داد نشان نیا Abdalla (2010) مطالعه
 هلچنین است. داشته باقال گیاهدانه 100وزن در ایمالحظهقابل
 اثررات  برا  سروپرجا ب  شرد  مشردص   رت اهگی بر آزمايشی در

 بررگ  آب نسبی محتوی افاايش طري  از برگی توسعه بر مربت
 دانره  وزن افاايش درنتیجه و فتوسنتای مواد بیشتر تولید بامث
 .(Khalili-Mahalleh et al., 2011) شد

 

 داد نشان هاداده واريانس تجايه نتايج غالف: پوکی درصد
 دياتومیرت  کراربرد  و درصد يک سطح در آبیاری رژيم اصکی اثر
 غرال   پروکی  درصرد  برر  داریمعنری  تثثیر درصد پنج سطح در

 برا  (.2  جدول نبود دارمعنی آن متقابل اثرات ولی داشت، ندود
 کامرل  آبیاری در غال  پوکی درصد کلترين ،3 جدول به توجه

 احتلراال   آمرد.  دست به ديم تیلار در آن باالترين و شد مشاهده

 دلیرل  بره  رطوبرت  کلبود شرايط در غال  پوکی درصد افاايش
 و گرل  بقراء  بررای  موردنیراز  فتوسرنتای  مرواد  تولید محدوديت
 يرا  و گکردهی  آخرر  مراحرل  در غرال   در دانه پُرشدن و تشریل
 ,.Gholamizali et al  برود  هرا آن ريراش  و هاگل شدنمقیم

 تیلرار  در غرال   پروکی  درصد داد نشان نتايج هلچنین (.2016
 تیلرار  بره  نسربت  زايشری  و رويشی مرحکه در آبیاری نوبت يک

 آب مقردار  افاايش بود. کلتر زايشی يا رويشی مرحکه در آبیاری
 رطروبتی  ترنش  تثثیرات کاهش بامث رشد فصل طول در آبیاری

 کره  تیلارهرايی  در درنتیجره  و دهشر  ندود هایگکچه باروری بر
 نسربت   غرال  پوکی درصد است، بوده بیشتر مصرفی آب میاان
 شرد  داده نشان مشابه ایمطالعه در داشت. کاهش ديم تیلار به

 غرال   در دانره  تعرداد  ،يابرد  افراايش  آبیراری  آب مقردار  هرچه
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-Rezvani-Moghadam & Sadeghi  يابرردمرری افرراايش

Samarjan, 2010.) گسرترش  اوايرل  در شرديد  رطوبتی تنش 
 کراهش  بره  منجرر  و دهرد مری  کراهش  را هرا آن رشرد  ها،غال 
 هرر  (.Liu et al., 2004  شرود می غال  تعداد در مالحظهقابل
 گیراه  فتوسرنتاکننده  سرطح  شرود،  بیشتر آبیاری آب مقدار چه

 و تربارگ زايشی مدان تواندمی گیاه بنابراين و يابدمی افاايش
 آن بره  خشرک  مراده  کرافی  میراان  به و نلايد تغذيه را بیشتری
 درصرد  و افراايش  غرال   در دانه تعداد درنتیجه دهد، اختصا 
 نترايج  (.Jalota et al., 2006  يابرد مری  کراهش  غرال   پروکی 
 در خشرری  وقروع  کره  داد نشران  ندود گیاه بر ديگری آزمايش
 برر  گرل،  و غرال   ترامرل  مدم بر مالوه ندود، رشد دوره انتهای
 (.Fang et al., 2010  بود تثثیرگذار گرده دانه از بیشتر مادگی

 کلتررين  يافرت.  کراهش  غال  پوکی درصد دياتومیت، کاربرد با
 دياتومیرت  هرترار  در ترن  هفرت  کراربرد  برا  غرال   پوکی درصد
 تن 5/3 مقدار به دياتومیت کاربرد تیلار با هرچند شد، مشاهده

 برا  مطراب   (.3  جدول گرفت قرار آماری گروه يک در هرتار در
 برا  هرا سروپرجا ب  کردنرد  گراارش  نیرا  محققان ساير نتايج اين

 کراهش  را ترنش  سوء اثرات دنتوانمی آب، نگهداری زياد توانايی
 و طروالنی  مردت  بره  هرا روزنه بازماندن بامث سوپرجا ب د.نده

 خصوصریات  بهبرود  در طرير   اين از و شودمی فتوسنتا افاايش
 Khalili-Mahalleh et  گرذارد مری  مربرت  تثثیر گیاه رشدی

al., 2010; Keshavarz et al., 2012.) 
 

 اصرکی  اثرر  داد نشران  واريرانس  تجايه نتايج دانه: ردعملک
 داریمعنری  تثثیر هاآن متقابل اثر نیا و دياتومیت و آبیاری رژيم
 (.2  جردول  داشرت  ندرود  دانره  ملکررد بر درصد يک سطح در

 کرراربرد و آبیرراری رژيررم متقابررل اثررر میررانگین مقايسرره نتررايج
 آبیراری کرم  سرطوح  هلره  در دانره  ملکررد داد نشان دياتومیت
 زايشری،  مرحکه در آبیاری رويشی، مرحکه در آبیاری ديم، شامل
 هرترار  در تن هفت کاربرد با زايشی و رويشی مرحکه در آبیاری

 برین  داریمعنی تفاوت اما ،بود مقدار بیشترين دارای دياتومیت
 مشراهده  هرترار(  در تن هفت و 5/3  دياتومیت کاربرد تیلار دو
 در متقابرل  اثررات  نترايج  اسراس  ربر  هلچنرین  (.4  جدول نشد
 منروان بره  غرال   در دانره  تعرداد  و بوتره  در غال  تعداد صفات
 آبیراری  و ديم شامل آبیاریکم سطوح در ندود، ملکررد اجاای
 تیلار دو بین داریمعنی اختال  نیا زايشی و رويشی مرحکه در

 نشرد  مشراهده  هرترار(  در ترن  هفرت  و 5/3  دياتومیرت  کاربرد
 در دانره  ملکرررد  داد نشران  متقابرل  اثررات  بررسی (.4  جدول
 در ترن  5/3 کراربرد  برا  زايشی و رويشی مرحکه در آبیاری تیلار
 اثررات  جبرران  که هرچند است، داشته افاايش دياتومیت هرتار
 تیلار در دانه ملکررد و است نگرفته صورت کامل طوربه آبیکم

 هرترار  در نتر  5/3 کراربرد  با زايشی و رويشی مرحکه در آبیاری
 برا  کامرل  آبیراری  تیلرار  برا  مشرترک  آماری گروه در دياتومیت
 قررار  دياتومیرت  هرترار  در تن 5/3 و هرتار در تن هفت کاربرد
 از اسرتفاده  ديگرری  آزمرايش  در نترايج  ايرن  برا  مطراب   نگرفت.

 اسررت شررده برراقال گیرراه ملکررررد افرراايش بامررث دياتومیررت
 Abdalla, 2011.)  مراحرل  در آب کلبرود  رسرد مری  نظرر  بره 

 از ملانعرت  سربب  هرا غرال   و هرا گرل  ريراش  برا  ندرود  زايشی
 دياتومیرت  از اسرتفاده  شرود. مری  ملکرررد  پتانسیل به دستیابی
 از ناشری  رطوبتی تنش کاهش و کافی رطوبت شدنفراهم بامث
 و دانره  پُرشردن  مرؤثر  دوره ازنظرر  برترری  به که شده آبیاریکم

 برا  مقايسره  در دانره  نوز و غرال   تعرداد  يعنری  ملکررد اجاای
 ,.Keshavarz et al  شودمی دياتومیت کاربرد بدون تیلارهای

 توانسرت  کامل آبیاری شرايط در سبا سطح بیشتر دوام (.2012
 ملکرررد  افراايش  موجرب  فتوسنتا مدت طول افاايش طري  از

 رطوبت کلبود هلچنین (.Mohammadi et al., 2007  گردد
 اسرت  ملرن ،آبیاریکم لارهایتی در خاک سطحی هایاليه در

 ترملی  هایاليه از را خود موردنیاز رطوبت گیاه که شود سبب
 اسرتدرا   اسرت،  کرم  هرا آن در ضروری غذايی مناصر که خاک
 شرود. مری  غرذايی  مناصرر  ترنش  دچرار  گیاه ترتیب، بدين کند.

  خراير  کراهش  و گیراه  اندازه کاهش موجب موامل، اين مجلوع
 نهايرت  در و شرود مری  هاغال  پرکردن ایبر موجود فتوسنتای
 ,Benjamin & Nielsen) دهرد مری  کراهش  را دانره  ملکررد

 کراهش  موجرب  بنردی غرال   مرحکره  در آبیاری انجام (.2006
 دانره  ملکرررد  افاايش موجب نتیجه در و شده تنش سوء اثرات
 مردم  رسرد مری  نظرر  بره  ديگرر مبرارت بره  .گرديد ديم به نسبت
 طرير   از رطروبتی،  ترنش  برا  هاغال  دنپُرش دوره شدنمواجه
 برر  هرا دانره  انردازه  برر  تثثیر با دانه پُرشدن دوره ترشدنطوالنی
 اسراس  برر  (.Eivazi et al., 2012  اسرت  مرؤثر  دانره  ملکررد
 نوبت يک کامل، آبیاری تیلارهای در متقابل اثرات جدول نتايج
 همرحکر  در آبیاری نوبت يک ،زايشی و رويشی مرحکه در آبیاری
 دانره  ملکررد ،ديم و رويشی مرحکه در آبیاری نوبت يک زايشی،

 بره  کراربرد  مردم  نسربت  دياتومیرت  هرتار در تن 5/3 کاربرد با
 مردم  بره  نسربت  درصرد  3 و 15 ،47 ،22 ،14 میاان به ترتیب
 ترن  5/3 کراربرد  رسدمی نظر به يافت. افاايش دياتومیت کاربرد
 ترثثیر  زايشری  مرحکره  رد آبیراری  تیلرار  در دياتومیت هرتار در

 روی برر  آبیراری  تیلارهرای  سراير  بره  نسربت  بیشتری افاايشی
 است. داشته دانه ملکررد
 

 داد نشان واريانس تجايه نتايج بررسی بيولوژیک: عملکرد
 اثرر  و درصرد  يرک  سرطح  در دياتومیت و آبیاری رژيم اصکی اثر

 ندرود  بیولوژيرک  ملکرررد  برر  درصد پنج سطح در هاآن متقابل
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 اثرر  ،میرانگین  مقايسره  نتايج اساس بر (.2  جدول بود داریمعن
 در بیولوژيرک  ملکررد بر دياتومیت کاربرد و آبیاری رژيم متقابل
 رويشری،  مرحکره  در آبیراری  ،ديرم  شامل آبیاریکم سطوح هله

 برا  زايشری  و رويشی مرحکه در آبیاری زايشی، مرحکه در آبیاری
 ،برود  مقدار بیشترين رایدا دياتومیت هرتار در تن هفت کاربرد
 مشراهده  دياتومیرت  کراربرد  تیلار دو بین داریمعنی تفاوت اما
 داده نشران  ديگرری  مطالعه در راستا هلین در (.4  جدول نشد
 ديم به نسبت آبیاری شرايط در ندود بیولوژيک ملکررد که شد
 (.Kumar & Abbo, 2001  داشت افاايش درصد 40 از بیش

 

 اثرر  واريرانس،  تجايره  نترايج  به جهتو با برداشت: شاخص
 برر  درصرد  يرک  سرطح  در داریمعنری  تثثیر آبیاری رژيم اصکی

 و دياتومیرت  کاربرد اصکی اثر ولی ،داشت ندود برداشت شاخص
 (.2  جردول  نبرود  دارمعنری  صرفت  ايرن  بر هاآن متقابل اثر نیا

 در برداشرت  شراخص  براالترين  داد نشان میانگین مقايسه نتايج
 درصرد 5/12 کاهش بامث ديم تیلار و شد مشاهده لکام آبیاری

 (.3 جدول شد برداشت شاخص در کامل آبیاری تیلار به نسبت
 افراايش  برا  دارد. دانره  ملکرررد  برا  مسرتقیلی  رابطه صفت اين

 افاايش نیا برداشت شاخص کامل، آبیاری تیلار در دانه ملکررد
 خصشرا  کره  داد نشان میانگین مقايسات نتايج هلچنین يافت.

 مرحکره  در آبیراری  و رويشی مرحکه در آبیاری تیلار در برداشت
 مبرارت  برداشت شاخص است. کلتر ديم تیلار به نسبت زايشی
 بیولروژيری  ملکرررد  بره   دانه( اقتصادی ملکررد نسبت از است
 Sabaghpour et al., 2019.) مقايسررات نتررايج اسرراس بررر 

 در آبیراری  یلرار ت در بیولوژيک ملکررد افاايش درصد ،میانگین
 تیلرار  برا  مقايسره  در زايشی مرحکه در آبیاری و رويشی مرحکه
  بره  دانره  ملکررد به نسبت درصد( 205 و 102 ترتیب  به ديم

 دو هرر  کره يرن ا با بنابراين بود؛ بیشتر درصد( 173 و 42 ترتیب
  کرشرده  تیلارهرای  در بیولوژيک ملکررد و دانه ملکررد صفت
 یرترثث  تحرت  بیشرتر  گیاه بیولوژيک وزن نچو لذا يافته، يشافاا

 آمد. دست به کلتری برداشت شاخص ،قرارگرفت آبیاری

 
 نخود گياه عملکرد اجزای و عملکرد بر دیاتوميت مختلف مقادیر و آبياری رژیم اثر متقابل اثر -4 جدول

Table 4. Means comparison of interaction effect of irrigation times and different amount of diatomite on  

yield and yield component of chickpea 
 

 بيولوژیک عملکرد

هکتار( در )کيلوگرم  

Biological yield 

(kg/ha) 

 دانه عملکرد

ر(هکتا در )کيلوگرم  

Seed yield 

(kg/ha) 

  غالف در دانه تعداد

مترمربع( )در  

Number of fertile 

pod (in m2) 

وتهب در غالف تعداد  

Number of pod 

(per plant) 

  دیاتوميت کاربرد

هکتار( در )تن  

Consumption of 

diatomit (ton/ha) 

آبياری رژیم  

Irrigation regime 

605.99 j 363.97 g 2.60 h 7.55 i 0 ديم 
Dry farming 

755.94 ij 373.68 g 4.41 gh 12.89 h 3.5 

814.60 ij 470.97 fg 5.45 g 12.86 h 7 

1200.92 hi 394.56 g 9.63 f 15.20 gh 0 رويشی مرحکه در آبیاری  
Irri. at vegetative St. 

1522.70 gh 456.17 fg 10.77 f 17.99 fg 3.5 

1673.56 gh 508.34 fg 13.48 e 20.55 ef 7 

1828.21 fg 616.46 f 15.26 de 20.80 ef 0 زايشی مرحکه در آبیاری  
Irri. at reproductive St. 

2267.49 ef 906.90 e 15.64 de 20.85 de 3.5 

2483.83 e 1093.83 de 18.93 c 23.21 de 7 

2754.38 e 1256.57 d 17.06 cd 25.66 cd 0 یزايش و رويشی مرحکه در آبیاری  
Irri. at vegetative and 

reproductive St. 

3298.51 d 1538.96 c 23.33 b 29.23 bc 3.5 

3741.39 cd 1745.67 c 24.83 b 30.98 ab 7 

3883.99 c 2167.42 b 25.30 b 23.32 de 0 کامل آبیاری  
Full Irri. 

4465.23 b 2476.29 a 29.94 a 30.41 ab 3.5 

5403.50 a 2587.19 a 29.4 a 31.41 a 7 

 داری ندارند.نرن در سطح احتلال پنج درصد تفاوت معنیی داادامنههايی که دارای حرو  مشترک هستند، بر اساس آزمون چندیانگینم ،هر ستون در
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability levels, using Duncan  Multiple Range Test. 

 

 گيریيجهنت

 یرترثث  آبیراری  هرای رژيرم  حاضرر  پرژوهش  نتايج اساس بر
 خروا   بومی توده ندود ملکررد اجاای و ملکررد بر دارینیمع

 تیلارهرای  در آبیاری آب مقدار کاهش که صورت ينا به داشت،
 مرحکره  يرک  زايشری،  و رويشری  مرحکره  در آبیراری  مرحکه يک

 و رويشی مرحکه در آبیاری مرحکه يک زايشی، مرحکه در آبیاری
 ،37 کراهش  بامرث  ترتیرب  به کامل آبیاری تیلار به نسبت ديم

 در کاهشری  روند اين و شد دانه ملکررد در درصد 86 و 81 ،64
 تعرداد  بوتره،  در غال  تعداد شامل شدهگیریاندازه صفات ساير
 شرد.  مشراهده  بیولوژيرک  ملکررد ودانه 100وزن غال ، در دانه
 غال  پوکی درصد افاايش بامث آبیاری آب میاان کاهش ضلنا 
 را آبیراری  آب میراان  کراهش  نفری م یراتتثث ،ينا وجود با شد.
 کره  داد نشران  نتايج داد. کاهش دياتومیت از استفاده با توانمی

 در آبیاری مدتکف سطوح در دياتومیت هرتار در تن 5/3 کاربرد
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 هفرت  کراربرد  برا  داریمعنی تفاوت شدهگیریاندازه صفات ککیه
 یرترثث  دياتومیرت  کراربرد  البتره  نداشت. دياتومیت هرتار در تن
برره بررا ،مجلرروع در نداشررت. برداشررت شرراخص بررر داریعنرریم

 در جرويی صررفه  ضلن سوپرجا ب منوانبه دياتومیت کارگیری

  خیره و حفظ طري  از خشک، مناط  در محصول تولید هاينه
 گامی توانمی خاک در آب نفو پذيری بهبود و خاک در رطوبت
 افرراايش و آب محرردود منررابع از برررداریبهررره جهررت در مررؤثر
 برداشت. مذکور توده در دانه ملکررد
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Introduction 
Moisture stress is one of the most important limiting factors which can affect crop production in semi-

arid regions. Proper management and application of advanced techniques to maintain soil moisture and 
improve soil moisture holding capacity in the soil are effective in increasing water use efficiency and 
improving water resource utilization. Due to the importance of chickpea as a source of protein and the 
irreparable damage of moisture stress to yield of chickpea, the selection of methods that can increase the 
tolerance of the plant to moisture stress is very important. Recently, the use of superabsorbent has increased 
due to the ability to absorb and maintain water and consequently increase water use efficiency in the soil. 
Diatomite, as a superabsorbent, is a unique natural material with interesting features including very fine 
structure, low mass density, high porosity, high specific surface, chemical neutrality and high silica content. 
Therefore, the aim of this study was to determine the proper amount of diatomite to obtain maximum 
chickpea yield under moisture stress conditions. 

 

Materials and Methods 
In order to investigate the effect of diatomite on yield and yield component of chickpea under different 

irrigation regimes, an experiment was conducted in Khaf in the year 1396-1397. This research was 
conducted as split plot based on randomized complete block design with three replications. The main factor 
of irrigation regimes was five levels (dry farming, full irrigation, one irrigation in vegetative stage, one 
irrigation in reproductive stage, two irrigations: one vegetative stage and one reproductive stage) and factor 
the subdivisions of diatomite were in three levels (0, 3.5 t/ha and 7 t/ha). Each plot has 6 cultivating lines 30 
cm long and 3 meters long. In this experiment, diatomite was placed at a depth of 20 cm (maximum root 
zone density) under seed. The cultivation was carried out manually on the fifth of March with a density of 45 
plants per square meter and a depth of 5 cm. In flowering after full yellowing of chickpea pods, number of 
pods, number of seed in pod, 100 seed weight, percentage of pod unfilled, seed yield and biological yield 
were measured. Harvest was calculated by dividing the seed yield into biological yield and multiplying it by 
100. 

 

Results and Discussion 
 The results showed that changing the irrigation regime from full irrigation to dry farming caused a 

decrease in the quantitative traits studied. The lowest seed yield (318.54 kg/ha) and biological yield (725.44 
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kg/ha) were obtained in dry farming treatment. Application of diatomite under different irrigation regimes 
increased all evaluated traits and seed yield. The highest seed yield (1745.67 kg/ha) was obtained in 
irrigation treatment in vegetative and reproductive stages and consumption of 7 ton/ha of diatomite and the 
lowest amount (363.97 kg/ha) was recorded in dry farming without diatomite application. Also, application 
of 7 ton/ha of diatomite compared to non-application of diatomite increased by 29, 29, 77 and 39% in 
irrigation regimes including dry farming, one irrigation in vegetative stage, one irrigation in reproductive 
stage, two irrigations including stage, respectively. Vegetative and reproductive were in the trait of seed 
yield. Based on the results of interaction effects in irrigation treatment in vegetative and reproductive stage 
and other low irrigation treatments including irrigation in vegetative stage, irrigation in reproductive stage 
and dry farming application of 3.5 ton/ha diatomite with application of 7 ton/ha of diatomite in all studied 
traits in a statistical group it placed; Therefore, it can be said that the use of 3.5 ton/ha diatomite is the most 
appropriate amount in increasing the yield of chickpeas under low irrigation regimes. 

 

Conclusion 
Generally, the results showed that the amount of irrigation water had a significant effect on yield and 

yield components of chickpea, thus reducing irrigation water in the treatments of two irrigations: one 
vegetative stage and one reproductive stage, one irrigation in reproductive stage, one irrigation in vegetative 
stage and dry farming in compared to the full irrigation treatment, it reduce 37, 63, 81 and 86% in seed yield, 
respectively, and this decreasing trend in other measured traits was observed. At the same time, reducing the 
amount of irrigation water increased the percentage of pod unfilled. However, the negative effects of reduced 
irrigation water can be reduced by using diatomite. The result showed that the application of 3.5 ton/ha 
diatomite at different irrigation levels in all measured traits didn't differ significantly from the application of 
7 ton/ha of diatomite. Based on this, it can be said that the application of 3.5 ton/ha is the optimal amount. In 
general, using advanced methods such as using diatomite as a super absorbent while saving the cost of crop 
production in dry areas, by maintaining and storing moisture in the soil and improving water permeability in 
the soil can be an effective step in order to exploit limited water resources and increase seed yield. 
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